ABRIL – SEMEADURA

AULA 3 - A semente sufocada
Hoje vamos falar sobre o solo espinhoso.
A tristeza e a mágoa são barreiras em seu coração que impedem que a palavra de Deus produza transformação de
vida!

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A palavra de Deus plantada em nosso coração é bendita, mas seus resultados são determinados por aquele que a
ouve e a recebe.
Por isso, a parábola do semeador dá tanta ênfase no solo, pois é ele quem faz toda diferença. Tanto o semeador
quanto a semente são os mesmos, não mudam.
No livro de João 16: 33 Jesus fala que nesse mundo teríamos aflições.
Quais são suas aflições?
É a enfermidade, a depressão, o desemprego, o confinamento ou as preocupações do dia a dia? Esses são os
espinhos que sufocam a palavra de Deus no seu coração, impedindo você de ser abençoado, próspero , salvo,
liberto e transformado.
Jesus também fala para termos bom ânimo porque Ele venceu tudo isso.
Professor, medite nessa palavra estude. Não deixe esses espinhos impedir sua trajetória com Deus.
Lembre-se: você foi chamado para vencer, então entregue suas preocupações ao Senhor.
Cada luta na vida se torna um obstáculo para sua comunhão e aproximação com Deus.
Uma semente lançada em solo cheio de espinhos, representa a vida de alguém que crê em Deus, mas está dividido
com os espinhos, está preso por eles e sua fé acaba sendo sufocada e morta.

LEIA E MEDITE:
Mateus 13:7 e 22 ; Mateus 6: 25- 26

OBJETIVOS:
Levar a criança não somente a ouvir a palavra, mas praticá-la para que ela tenha efeito em suas vidas.
Levar a criança a entender que as preocupações e as lutas não podem sufocar e matar a sua Fé.

desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças que vivem em meio a famílias desestruturadas, presenciando brigas, agressões, Muitas sendo agredidas,
tendo seus direitos sufocados, reprimidos pelas circunstâncias. Situações de abandono emocional que leva a
sentimento de tristeza, culpa, sofrimento.
Com a pandemia, observamos que muitas crianças tem vivido um verdadeiro pesadelo porque não tem como dar o
grito de socorro. Esse grito está sufocado porque muitas vezes era na escola que elas eram acolhidas e socorridas.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
DINÂMICA AULAS
Para dar continuidade a aula da semeadura faremos a segunda etapa da atividade até completar as 4 fases.

SUGESTÃO AULA 3
Mostre as crianças como seria um terreno espinhoso para ela entenderá o que acontece com a plantinha quando
crescer em meio aos espinhos.

MINISTRANDO:
Galera, vamos dar continuidade a campanha da semeadura.
Nós já aprendemos sobre dois tipos de solos: o solo duro e o solo pedregoso.
Quem lembra da aula passada? Isso mesmo solo pedregoso aquele cheio de pedras em que a plantinha até cresce
mais não sobrevive. Esse solo faz lembrar das pessoas que ouvem a Palavra, mas não deixam ela permanecer muito
tempo em seu corações. Então quando vem as angustias, logo a pessoa se enfraquece.
Hoje vamos conhecer um solo cheio de espinhos.
Já pensou se você tiver que andar no meio do mato que tem muitas plantas espinhentas... O que será que pode
acontecer?
Eu acho que vamos ficar com as pernas e os braços todos arranhados, não é mesmo?
Ai meu Deus será que nós temos um coração espinhoso? O que isso significa?
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A Bíblia diz que a semente lançada entre os espinhos é igual a quem ouve a Palavra, vem para a igreja, faz votos,
gosta da igreja, mas quer cantar as músicas do mundo, como o funk...Gosta de baladas, vai para as festas do mundo
bebe, fuma, faz muitas coisas erradas que não agrada a Deus, desobedece aos pais, mente, quer as riquezas que o
mudo oferece, até fica com inveja do amigo que tem um celular top.
Por exemplo, você ouviu que mentir é pecado, mas quando surge uma oportunidade de contar uma mentira você
pensa: ” ah, se eu falar a verdade, não vou consegui o que desejo...”. Se você der ouvidos a esse pensamento estará
deixando que os espinhos da vida sufoquem a palavra que você recebeu.
Os espinhos que sufocam a semente da palavra no nosso coração são também as preocupações da vida e os
prazeres. Esse desejo por coisas que não são de Deus, sufocam a Palavra que nós ouvimos no culto, os atos
proféticos que fizemos na igreja.
As vezes crianças, nós nos deixamos ser enganados pelo pecado do mundo, aí quando não somos abençoados
ficamos murmurando, falando Deus não nos ama, que não temos sorte na vida e que só acontecem coisas ruins.
Essa Palavra quer nos ensinar que precisamos buscar as coisas do alto, do reino de Deus, em primeiro lugar, porque
este mundo não é nossa casa, nós somos cidadãos dos céus fomos chamados por Deus para dar frutos.
Então galerinha, hoje nós aprendemos que nosso coração tem que estar cheio das coisas do reino de Deus, e não
devemos ficar preocupados com as coisas materiais que vão se acabar, pois, quando formos morar no céu, não
vamos precisar levar nada do que temos aqui.
Nós vamos orar agora e pedir para Deus tirar esses espinhos ruins do nosso coração.
Queremos que nosso coração seja como um solo bem fofinho, para que a sementinha lançada cresça e produza
muitos frutos.

LOUVOR:
A Sementinha – Aline Barros
Até chegar em Sião.” – Renascer Praise

ORAÇÃO:
“Senhor que a semente da tua palavra não seja sufocada pelas lutas, mas que crie raízes, frutifique e dê fruto
em meu coração. Em nome de Jesus. Amém.”

VERSÍCULO:
“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos”. Tiago 1:22

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- O que sufoca a semente da palavra?
- A semente lançada entre os espinhos pode frutificar? Porque?
- Porque este mundo não é nossa casa?
- O que pode ser os espinhos na nossa vida?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Então crianças, como estamos falando de semente chegou a hora de semear.
Nossa oferta é uma semente!
Onde você vai querer lançar sua oferta?
Vai gasta com remédios? ou com aquilo que não agrada a Deus? vai lançar sua semente no mundo cheio de
espinhos, pedras???
NÃAAAAO!!!
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Você vai querer semear na casa do Senhor e viver o sobrenatural de Deus.
Pegue sua oferta e vamos orar para Deus trazer a benção sobre sua família!
Vamos ofertar agora com alegria.

ATIVIDADE
Os espinhos são muito afiados e podem machucar a gente.
Nessa aula aprendemos que o solo pode ter espinhos. Mas na nossa atividade vamos aprender que tem um
animalzinho também que tem muitos espinhos: o porco-espinho!
Vamos fazer essa atividade utilizando um garfo e tinta guache.

LEMBRANCINHA:
Vamos entregar um chaveirinho de coração, feito de EVA ou como o modelo abaixo. .

